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ውስጥን የሚሇውጥ መንፈሳዊ እርምጃ

በህይወታችን እውነተኛ መንፈሳዊ ሇውጥ እንዲመጣ ካስፈሇገ ከምር መወሰን ይኖርብናሌ፡፡ብዙ ጊዜ ውጫዊ ነገሮች
በመቀየራቸው ብቻ እውነተኛ መንፈሳዊ እድገት ሊይ ያሇን እየመሰሇን ሌንታሇሌ እንችሊሇን፡፡እንደ ያእቆብ ማንንም
እያታሇሌንና እያስመሰሌን ዘመናችንን ሌንጨርስም እንችሌ ይሆናሌ፡፡የእግዚአብሔር ዘሊሇማዊ ሀሳብ ግን ውስጣችን
በትክክሌ ተሇውጦ እና እርሱን አንግሶ ከዚህ በሚመነጭ ፍሬ እርሱን በዙሪያችን አስከብረን እንድናሌፍ ነው፡፡ሇዚህ አይነት
ውጤት የጨከነ ማንነት እና ሁሇንተናችንን በጸጋው ዙፋን ፊት መጣሌ ይኖርብናሌ፡፡እንደዚያ ስናደርግ ብቻ ነው እውነተኛ
ፍሬን በህይወታችን ማየት የምንችሇው፡፡
ከሊይ ሇተጠቀሰው የሇውጥ እርምጃ እንደ ሞዴሌ የሚሆነን ዘፍ 32፡22-32 ሊይ ያሇው ያእቆብ በህይወቱ የወሰደው እርምጃ
እና ውጤቱ ነው፡፡ሇዚህ ክፍሌ ዳራ የሚሰጠን በዘፍጥረት መጽሀፍ የተሇያዩ ክፍልች ያእቆብ ያሳሇፋቸው ውጣ ውረዶች
ናቸው፡፡በነዚያ የህይወት ውጣ ውረዶቹ ፡





ያእቆብ አታሊይ ነበር
ያእቆብ ከማናኛውም አይነት ሁኔታ ሊይ ማትረፍ የሚወድ ራስ ወዳድ ሰው ነበረ
ያእቆብ አስቸጋሪ ነገሮችን ከመጋፈጥ ይሌቅ ይሸሽ ስሇነበር እውነተኛ ሕይወት አሌነበረውም
ያእቆብ በራሱ በመደገፍ ማንኛውንም ጉዳይ በእራሱ የመፍታት አካሄድ ነበረው
በመጨረሻም ያእቆብ በምድራዊ ሀብት ደረጃ ባሇጸጋ ሆኗሌ ነገር ግን ያሌተፈቱ ችግሮች ነበሩት

በዚህ ክፍሌ ያእቆብ ወደ እናት አባቱ ምድር ሇመመሇስ ጉዞ እያደረገ ነው፡፡ከፊት ሇፊቱ ኤሳው ወንድሙ እንደ ትሌቅ ጋሬጣ
በመንገዱ ሊይ አሇ፡፡ይህንንም ጋሬጣ እንዴት እንደሚያሌፍ ጭንቅ ስሇሆነበት በዘፍጥረት ምእራፍ 32 ሊይ አንዴ
ይጸሌያሌ፣አንዴ በእጅ መንሻ ሇማምሇጥ ይዘይዳሌ፣አብረውት ያለትን ባሪዎቹንና ንብረቶቹን ሇሁሇት ከፍል ይህንን
አስቸጋሪ ሁኔታ ሇማሇፍ የሚችሇውን ያህሌ መፍትሄ እያበጀ ነው ያሇው፡፡ግን ይህ ሁለ ዝየዳ መጨረሻ ሊይ
እንደማይጠቅመው ከተረዳ በኋሊ አስደናቂ እርምጃዎችን ማድረግ ጀመረ፡




አብረውት ያለትን ሁለ ከፊት አስቀድሞ የያቦቅን ወንዝ አሻግሮአቸው ሇብቻው ቀረ፡፡ያቦቅ ማሇት እራስን ባዶ
ማድረግ ማሇት ነው-በእንግሉዝኛው በቀጥታ ሲተረጎም እንዲህ ነው፡-‘emptying’
ካንድ ሰውም ጋር እስከ ንጋት ይታገሌ ነበር፡፡ብዙ የመጽሀፍ ቅዱስ አዋቂዎች ይህ ሰው ኢየሱስ ነው ይሊለ
ሉነጋ አቀሊሌቶአሌና ሌቀቀኝ ሲሇው ያእቆብ ‚ካሌባረክኸኝ አሌሇቅህም ‛አሇ-እጅግ በህይወታችን የሚያስፈሌገን
ድንቅ ውሳኔ እና ጸልት
ሇመጀመሪያ ጊዜ እውነተኛ ማንነቱን ተናገረ፡፡ሰውየው ስምህ ማን ነህ ሲሇው ያእቆብ ነኝ አሇ ያእቆብ ማሇት
አታሊይ ማሇት ነው-እውነተኛ ሇውጥ ፈሊጊም እንደሆነ አስመሰከረ

ይህ ያእቆብ የታገሇው ትግሌ ኢየሱስ በጌተሰማኒ ከጸሇየው እና እራሱ ሇሀጥያት መስዋእት አድርጎ ሇመስጠት ካማጠበት እና
ከቃተተበት የጸልት ትግሌ ጋር ተመሳሳይነት እንዳሇው የመጽሀፍ ቅዱስ አዋቂዎች ይናገራለ፡፡ከዚህም ምጥና መስዋእት
በኋሊ ያፈራውን ፍሬ ኢሳ 53፡11 እንዲህ ይገሌጸዋሌ፡-‹ነፍሱን ስሇ ሀጢያት መስዋእት ካደረገ በኋሊ ዘሩን ያያሌ እድሜውም
ይረዝማሌ የእግዚአብሔርም ፈቃድ በእጁ ይከናወናሌ፡፡ከነፍሱ ድካም ብርሀን ያያሌ ደስም ይሇዋሌ…..››

ያእቆብ ከዚህም መንፈሳዊ ትግሌ የተነሳ ስሙ ተሇወጠ፡፡እስራኤሌ ማሇት ‚ከእግዚአብሔር ታግል ያሸነፈ‛ ማሇት ሲሆን
በእንግሉዝኛው እንዲህ ይተረጎማሌ፡- "Triumphant with God" ወይም ‚who prevails with God”ከዚያ አስደናቂ
ትግሌ በኋሊ ሲመሰክርም ‚እግዚአብሔርን ፊት ሇፊት አየሁት ሰውነቴም ድና ቀረች‛ብል ውጤቱን ተናገረ፡፡ምእራፍ 33 ሊይ
እንደምናየው ከኤሳውም ጋር በሰሊም ነው ተሳስመው የተተሊሇፉት-ከእግዚአብሔር ጋር ስንስማማ ጠሊቶቻችን እንኳ ከእኛ
ጋር እንዲስማሙ ማድረግ ይችሊሌና ነው፡፡
ያእቆብ የወሰዳቸው እርምጃዎች እግዚአብሔርን በህይወቱ ፊት ሇፊት እንዲያይ አድርገውታሌ፡፡በእኛም ህይወት እንዲህ
አይነት ጊዜዎች እንዳይኖሩን እራሳችንን መከሌከሌ የጠሇቀ ግንኙነት እንዳይኖረን ያደርጋሌ፡፡ያሇ እውነተኛ መንፈሳዊ
ትግሌም ሇውጥ የሇም፡፡በእርሱ ፊት እራሳችንን ባዶ የምናደርግበት ፣በፊቱ ወድቀን እውነተኛ መዳሰስ እንዲመጣ ፊቱን
ከምር የምንፈሌግባቸው ጊዜያት ያስፈሌጉናሌ-አንዴ ሳይሆን በርከት ያለ ጊዜያት!
በዚህ ዙሪያ የነበረኝን ሌምድ ቢጠቅም ሊካፍሌ፡አንደኛ፡-ወደ ጌታ ከመምጣቴ በፊት በዛው ህይወት እንዳሌቀጥሌ ህይወቴ እንደ አይን ጠፍቷሌ ወደ ጌታ እንዳሌመጣ እና
እንዳሊርፍ ብዙ የታሰርኩባቸው ነገሮች ጠሊሌፈውኛሌ፡፡በዚህ አይነት ሁኔታ ሆኜ እየዋዠቅሁ ሇመወሰን ያሳሇፍኩት ወደ
ስድስት ሰአት የሚጠጋ የትግሌ ወቅት ትዝ ይሇኛሌ፡፡ሌክ ስወስን እና እራሴን በጌታ ሊይ ስጥሌ ክፍለ በብርሀን
ተሞሊ፣የደስታ መንፈስ አጥሇቀሇቀኝ ብዙ ሳሌቆይ ትሌቅ ሇውጥ ወደ ህይወቴ መጣ
ሁሇተኛ፡-ሀይሇኛ የቀሇም እሌህ ነበረኝ፡፡እንዳሰብኩት ነገሮች ሳይሰምሩ ዘመኔ ሄደ በማሇትም የውስጥ ሀዘን ነበረኝ፡፡ወደ
አሜሪካ ከመጣሁ በኋሊ በህክምና ሙያ ሇመቀጠሌ የህክምና ቦርድ ፈተና መውሰድ ነበረብኝና የመጀመሪያ ፈተናዬን በጥሩ
ውጤት አሌፌ ሇሁሇተኛው ፈተና እየተዘጋጀሁ ነበር ያሇሁት፡፡ጌታ ግን እየሄድኩበት ያሇው መንገድ እርሱ ያሰበው መንገድ
እንዳሌሆነ እና እርሱን እንዳገሇግሇው በተሇያዩ መንገዶች ሲናገረኝ ኖሯሌ፡፡አንድ የመጨረሻ ላሉት ግን ማጥናት እና
ማንበብ በማሌችሌበት ሁኔታ የጸልት መንፈስ ወደቀብኝ፡፡ንባቡን ወደ ጎን አድርጌ ላሉቱን ሙለ በሚገርም ሁኔታ ስጸሌይና
ስቃትት እና ከእራሴ ጋር ስታገሌ አድሬ ወደ ንጋቱ ሊይ ግሌጽ በሆነሌኝ መንገድ ሙለ በሙለ መንፈሳዊ አገሌግልት ሊይ
ብቻ ዘመኔን እንድጨርስ እንደሚፈሌግ ገብቶኝ ሌክ ከእርሱ ጋር ስስማማ እንዴት እንደተነፈስኩ አትጠይቁኝ፡፡ያንን ቀን
እግዚአብሔርን ፊት ሇፊት የአየሁት ያህሌ ነበር የተሰማኝ፡፡ሌዩ ጊዜ ነበር፡፡አሁን የምኖርሇት አሊማ ገብቶኝና ሁሇመናዬን
አስረክቤ በምሪቱ ውስጥ ሇመሆን ላት ተቀን እየተጋሁ እገኛሇሁ፡፡በዛ ቀን ውስጤ የገባው ብርሀንና የጌታ ድምጽ በማይረሳ
መሌኩ ሌቤ ሊይ ታትመው ቀርተዋሌ፡፡
ሁሊችንም የምንታገሌባቸው ብዙ ነገሮች አለን፡፡ያብዛኞቻችን ህይወት ከያእቆብ ጋር በሚገባ ይመሳሰሊሌ፡፡የያእቆብ
ሌቡ፣አካሄዱ እና ስሙ እንደተሇወጠ ጌታ ሉሇውጠንና የፍሬ ሰዎች ሉያደርገን ይፈሌጋሌ፡፡ግን አንድ ነገር ከእኛ ይፈሌጋሌ
ብዬ አምናሇሁ-በበቂ ሁኔታ መገኘታችንን!!
ያእቆብ ከእግዚአብሔር ጋር ታግል አሸነፈ የሚሇው ሀሳብ እግዚአብሔርን ማሸነፉ ሳይሆን ሇእግዚአብሔር ሙለ በሙለ
መሰጠቱ እና መገዛቱ ነው እንደ ማሸነፍ የተቆጠረሇት፡፡እውነተኛ መንፈሳዊ ሇውጥን ፈሇገ!እግዚአብሔር በህይወታችን
የበሊይ መሆኑም የአሸናፊነታችን ሁለ ምንጭ ነውና ያእቆብ ከሰውም ከእግዚአብሔርም ጋር ታግሇህ አሸነፍክ
ተባሇ፡፡የወሰዳቸው እርምጃዎቹ እና ያሳሇፈው ያ ድንቅ የላሉት ትግሌ እግዚአብሔርን ፊት ሇፊት እንዲያይ አደረገው፡፡
እኛም በእንደዚህ አይነት ውሳኔና ረሀብ በፊቱ ብንሆን እና ሳናቅማማ እራሳችንን በፊቱ ብንጥሌ እናየውና ተሇውጠን
እንቀራሇን ብዬ አምናሇሁ፡፡አሇበሇዚያ ግን ህይወት የላሇን፣ሀይማኖተኛ፣ግብዝ፣አስመሳይ እና ከእውነት የራቅን ነው
የምንቀረው፡፡በሊይ በተጠቀሱት መንፈሳዊ ሂደቶች ውስጥ ስናሌፍ ግን እምነታችን ይጠነክራሌ ያድጋሌ ብልም ግትረኝነት
እሌህ ከህይወታችን ይወገዳሌ፤እውነተኛ የሌብ መሰበርና ትህትናም መገሇጫችን ይሆናሌ፡፡
አሳዛኙ ነገር በህይወታችን ብዙ ጊዜ ዋናው ፍሊጎታችን ‚ኤሳው‛እንዲሇወጥ ነው የምንፈሌገው ቢሆንም አንዱ ‚ኤሳው‛
ከህይወታችን ቢወገድ ላሊው ይመጣሌ በምድር እስካሇን ድረስ፡፡ነገር ግን እግዚአብሔር በማንኛውም የህይወት ውጣ
ውረድ ነጥሮ የሚወጣ ማንነትን ሉሰጠን ስሇሚፈሌግ እኛን ከውስጥ መሇወጥ ነው የሚፈሌገው፡፡ሇዚህ ደግሞ የእኛን
ፈቃደኝነት ይፈሌጋሌ፡፡ስሇዚህ እሺ እንበሇው፡፡እጆህ ይስሩኝ ያበጃጁኝ እንበሇው መስራትና መሇወጥ

ያውቅበታሌና!‹‹እንዳሊሸነፈውም ባየ ጊዜ የጭኑን ሹሌዳ ነካው››እንደሚሌ ሰባብሮ የራሱ ሉያደርገን እና ትሁት አድርጎ
የሚጠቅም የክብር እቃ ሉያደርገን ይመኛሌና እንፍቀድሇት፡፡
በመጨረሻም እጅግ ሇጸልት ህይወቴ መሰረት የሆነኝ ሀሳብ ሊይ ሌናገር እና ጽሁፌን ሌጨርስ፡፡ያእቆብ ካደረጋቸው
እርምጃዎች እጅግ የሚያስደስተኝ ‚ያእቆብም ሇብቻው ቀረ‛የሚሇው ሀሳብ ነው፡፡በዛች አመሻሽ ቀን በሀሳብ እና በጉሌበት
ሉረዱት የሚችለ ሰዎችን ሁለ አሻግሮ ሇብቻው ሆነ፡፡እውነተኛ ውስጣዊ ሇውጥን ፈሌጎአሌና ውጫዊ ከበባን
አስወገደ፡፡አዎ በዚህ ግርግር በበዛበት እና የሰውን ቀሌብ በተሇያየ መሌኩ የሚስቡ ነገሮች በበዙበት አሇም ብቻን በመሆን
ሇጌታ መገኘት የሚቻሌባቸው አጋጣሚዎች የጠበቡ ቢሆንም እንደ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ጊዜዎች ሲገኙ መታሇፍ
የሇባቸውም ባይ ነኝ፡፡በነዚህ ጊዜዎች የምናሳሌፋቸው በርከት ያለ ሰኣታት ወደ ፊት የሚኖረን ህይወትና አገሌግልት በእጅጉ
ይወስኑታሌና ያሇመሰሰት እራሳችንን እግሩ ስር እንጣሌ፡፡እግዚአብሔር ሆይ እንደ ያእቆብ በፊትህ የከበረን ጊዜን ስጠን!!
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